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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  
Ονομ/μο Επιστημονικού 
Υπευθύνου και Ιδιότητα 

Μάρκος Η. Τσόγκας 
Αναπλ. Καθηγητής Διεθνούς Μάρκετινγκ 

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

Μάρκος Η. Τσόγκας 
Αναπλ. Καθηγητής Διεθνούς Μάρκετινγκ 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

Τηλ. + 30 210 414 2211 
email : mtsogas@unipi.gr 
 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
Τίτλος προγράμματος Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην 

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υπηρεσιών 
Ειδίκευση: Τουριστικές Υπηρεσίες 

Αριθμός Θεματικού Πεδίου 
(Συμβουλευτείτε το Παράρτημα) 

203 

Συνολική διάρκεια προγράμματος 
(μήνες, διδακτικές ώρες) 

 Certificate in Tourism Marketing, 5 μήνες, 500 
ώρες συνολικός φόρτος 

 Certificate in Tourism Management, 5 μήνες, 
500 ώρες συνολικός φόρτος 

 Certificate in Tourism Finance & Accounting, 5 
μήνες, 500 ώρες συνολικός φόρτος 

 Certificate in Travel Agent Management, 5 
μήνες, 500 ώρες συνολικός φόρτος 

 Certificate in Tourism Business, 5 μήνες, 500 
ώρες συνολικός φόρτος 

 Aesthetics Τουριστικής Επιχείρησης, 3 
εβδομάδες, 20 ώρες συνολικός φόρτος 

 GoogleAdWords για τουριστικές επιχειρήσεις, 20 
ώρες συνολικός φόρτος 

 Δημιουργώντας ένα Ισχυρό Brand στο Χώρο του 
Τουρισμού, 3 εβδομάδες, 20 ώρες συνολικός 
φόρτος 

 Κοστολόγηση Μικρών και Μεσαίων 
Ξενοδοχειακών Μονάδων, 3 εβδομάδες, 20 ώρες 
συνολικός φόρτος 

 Μεθοδολογία Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου 
Κοστολογικού Συστήματος στα Ξενοδοχεία, 3 
εβδομάδες, 20 ώρες συνολικός φόρτος 

 Οργανώνοντας ένα Επιτυχημένο Συνέδριο: 
Κατευθύνσεις και Πρακτικές, 3 εβδομάδες, 20 
ώρες συνολικός φόρτος 

 Προσωπική Επαγγελματική Εικόνα 
(PersonalBranding), 3 εβδομάδες, 20 ώρες 
συνολικός φόρτος 

 Σύγχρονες Μέθοδοι και Εφαρμογές 
Ξενοδοχειακών Στρατηγικών Επιλογών – 
Αξιολόγηση και Έλεγχος, 3 εβδομάδες, 20 ώρες 
συνολικός φόρτος 

 Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού Ανάπτυξης και 
Χρηματοδότησης Καινοτόμων Ξενοδοχειακών 
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Προϊόντων και Υπηρεσιών, 3 εβδομάδες, 20 ώρες 
συνολικός φόρτος 

 SocialMedia Μάρκετινγκ για Τουριστικές 
Επιχειρήσεις, 2 εβδομάδες, 14 ώρες συνολικός 
φόρτος 

 ToTripAdvisor ως Εργαλείο Μάρκετινγκ για τις 
Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, 2 εβδομάδες, 14 
ώρες συνολικός φόρτος 

 TravelBlogging: Δημιουργώντας Περιεχόμενο με 
Αξία, 2 εβδομάδες, 14 ώρες συνολικός φόρτος 

 Οικονομική Αξιολόγηση Προτάσεων Συνεργασίας 
από Tour-Operators, 2 εβδομάδες, 14 ώρες 
συνολικός φόρτος 

 Πώς Βρίσκουμε Νέες Αγορές; Πρακτικά Θέματα 
Δευτερογενούς Έρευνας Τουριστικής Αγοράς, 2 
εβδομάδες, 14 ώρες συνολικός φόρτος 

 Στρατηγικές Μάρκετινγκ σε Περίοδο Κρίσης, 2 
εβδομάδες, 14 ώρες συνολικός φόρτος 

Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα και Ξενοδοχεία 
Συνιδιοκτησίας έχουν διάρκεια, 2 εβδομάδες, 14 
ώρες συνολικός φόρτος 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους 
απευθύνεται) 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους σπουδαστές 
και επαγγελματίες στον τομέα των υπηρεσιών. 
Ειδικότερα, οι διδακτικές ενότητες που 
προσφέρονται σήμερα από το πρόγραμμα αφορούν 
σε τουριστικές υπηρεσίες. 

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνική 
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Το Πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις από πτυχιούχους 
και φοιτητές όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής και αποφοίτους δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με εμπειρία ή ισχυρό επαγγελματικό 
ενδιαφέρον στο γνωστικό αντικείμενο.  Οι 
σπουδαστές θα πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και προσωπικό email. 

Μέθοδος υλοποίησης Δια ζώσης 
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Μικτό 

Από απόσταση (e-learning) 

Διαδικασία παρακολούθησης  
(π.χ. στα δια ζώσης: παρουσιολόγιο, 
στα e-learning: καταγραφή ωρών 
παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κ.λπ.) 

Η παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
πραγματοποιείται με καταγραφή της 
παρακολούθησης του εκπαιδευτικού υλικού μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (moodle) 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

Certificate in Tourism Marketing 5 μήνες 

Certificate in Tourism Management 5 μήνες 

Certificate in Tourism Finance & 
Accounting 

5 μήνες 

Certificate in Travel Agent 
Management 

5 μήνες 

Certificate in Tourism Business 
Operations 

5 μήνες 

Aesthetics Τουριστικής Επιχείρησης 3 εβδομάδες 

GoogleAdWords για τουριστικές 
επιχειρήσεις 

3 εβδομάδες 

SocialMedia Μάρκετινγκ για 
Τουριστικές Επιχειρήσεις 

2 εβδομάδες 

ToTripAdvisor ως Εργαλείο 
Μάρκετινγκ για τις Ξενοδοχειακές 
Επιχειρήσεις 

2 εβδομάδες 

TravelBlogging: Δημιουργώντας 
Περιεχόμενο με Αξία 

2 εβδομάδες 

Δημιουργώντας ένα Ισχυρό Brand 
στο Χώρο του Τουρισμού 

3 εβδομάδες 

Κοστολόγηση Μικρών και Μεσαίων 
Ξενοδοχειακών Μονάδων 

3 εβδομάδες 

Μεθοδολογία Ανάπτυξης 
Ολοκληρωμένου Κοστολογικού 
Συστήματος στα Ξενοδοχεία 

3 εβδομάδες 

Οικονομική Αξιολόγηση Προτάσεων 
Συνεργασίας από Tour-Operators 

2 εβδομάδες 

Οργανώνοντας ένα Επιτυχημένο 
Συνέδριο: Κατευθύνσεις και 
Πρακτικές 

3 εβδομάδες 

Προσωπική Επαγγελματική Εικόνα 
(PersonalBranding) 

3 εβδομάδες 

Πώς Βρίσκουμε Νέες Αγορές; 
Πρακτικά Θέματα Δευτερογενούς 
Έρευνας Τουριστικής Αγοράς 

2 εβδομάδες 

Σύγχρονες Μέθοδοι και Εφαρμογές 
Ξενοδοχειακών Στρατηγικών 
Επιλογών – Αξιολόγηση και Έλεγχος 

3 εβδομάδες 

Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού 
Ανάπτυξης και Χρηματοδότησης 

3 εβδομάδες 
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Καινοτόμων Ξενοδοχειακών 
Προϊόντων και Υπηρεσιών 
Στρατηγικές Μάρκετινγκ σε Περίοδο 
Κρίσης 

2 εβδομάδες 

Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα και 
Ξενοδοχεία Συνιδιοκτησίας 

2 εβδομάδες 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος (έως 300 
λέξεις) 

 
Στόχος του προγράμματος είναι να παράσχει 
εξειδικευμένες γνώσεις σε ανώτερο επίπεδο 
θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, σε άτομα 
που εργάζονται, πρόκειται να εργαστούν ή που 
επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω θεωρητική 
και πρακτική υποστήριξη της Οργάνωσης και 
Διοίκησης Υπηρεσιών. 
 
Βασικοί σκοποί είναι:  
 η ενίσχυση και στήριξη του εκπαιδευτικού και 
ερευνητικού έργου και των δραστηριοτήτων του 
τμήματος στον τομέα της Οργάνωσης και 
Διοίκησης Υπηρεσιών  

 η δημιουργία έμπειρων στελεχών-αποφοίτων του 
Προγράμματος, οι οποίοι θα διαθέτουν πέρα των 
σημαντικών εμπειριών και ένα ελάχιστο απόθεμα 
γνώσεων  

 η επανεκπαίδευση του αργούντος ή 
υποαπασχολούμενου εργατικού δυναμικού της 
χώρας (π.χ. άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ - ΤΕΙ) για την 
επανένταξή τους προς πλήρωση μελλοντικών 
κενών θέσεων σε δυναμικούς τομείς της 
Ελληνικής Οικονομίας  

 η παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης σε 
απομακρυσμένα σημεία  

 
Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 

         Γνωστικές Δεξιότητες 
(γνωστικές, 

συμπεριφορές/στάσεις, 
ψυχοκινητικές κ.α.)             

(ικανότητα συλλογής, οργάνωσης 
και ανάλυσης δεδομένων μέσα από 
παρατήρηση, σύγκριση, πρόβλεψη, 
ιεράρχησης, πχ να γνωρίζω τι 

σημαίνει κάτι, να αντιλαμβάνομαι τι 
θα προκύψει εάν..., ικανότητα 
αξιοποίησης των γνωστικών και 
ψυχοκινητικών δεξιοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, σε διάφορες 

καταστάσεις και εκτός εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, διαμόρφωση 

νοοτροπίας, ικανότητα χρήσης των 
ερεθισμάτων τα οποία εξελίσσονται 
σε κινητήρια δραστηριότητα, να 

μπορώ να αναλάβω, να επιλέξω, να 
περιγράψω κάτι)  

1. Οι συμμετέχοντες διευρύνουν το γνωσιακό τους 
οπλοστάσιο με εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από 
την οργάνωση & διοίκηση ιδιαίτερων 
επιχειρησιακών περιβάλλοντων. 
2. Οι συμμετέχοντες αποκτούν τη δυνατότητα να 
εφαρμόζουν στην καθημερινή τους ρουτίνα, 
υποδείγματα διοίκησης και εργαλεία λειτουργειών 
management (marketing, accounting, finance, 
operations) εξειδικευμένα στον ιδιαίτερο 
επιχειρηματικό χώρο δραστηριοποίησης (π.χ. 
τουρισμός). 
3. Οι συμμετέχοντες ικανοποιούν γνωστικές και 
πληροφοριακές ανάγκες για σύγχρονα και 
πρόσφατα εργαλεία διοίκησης όπως Google 
Adworks, TravelBlogging, Aesthetics, Desk 
Research κ.λπ. 
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Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος διδακτικής 
ενότητας 

Ώρες 
Διδασκα
λίας 

Α/Α & τίτλος 
Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

Μαθησιακά αποτελέσματα (Προσδιορίζονται οι 
βασικές ικανότητες που δημιουργούνται από το 
πρόγραμμα και γίνεται, αν είναι δυνατόν, 
διάκριση μεταξύ των γενικών και ειδικών 
ικανοτήτων, που είναι οι πλέον σχετικές για το 
προτεινόμενο πρόγραμμα.)   

Από 
απόσταση 

(e-
learning) 

Certificate in Tourism 
Marketing 

160 ώρες 
διδασκαλί
ας (500 
ώρες 
συνολικό
ς φόρτος) 

 

 Ηλεκτρονικό 
Μάρκετινγκ για 
Τουριστικές 
Επιχειρήσεις 

 Τουριστικό 
Μάρκετινγκ 

 Ενθουσιάζοντας τον 
Πελάτη μέσα από 
Άριστη Εξυπηρέτηση 

 Τουριστική και 
Καταναλωτική 
Συμπεριφορά 

Μετά το πέρας του μαθήματος οι συμμετέχοντες 
θα είναι σε θέση να: 

 εξηγούν την έννοια και την αξία του 
προσανατολισμού των επιχειρήσεων στο 
Μάρκετινγκ 

 περιγράφουν τους τρόπους με τους οποίους το 
μάρκετινγκ προσφέρει αξία 

 αναλύουν τη συμπεριφορά των πελατών και τις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες τους 

 ομαδοποιούν τους υπάρχοντες και δυνητικούς 
πελάτες τους στη βάση της συνολικής τους 
ελκυστικότητας και 

 σχεδιάζουν το κατάλληλο μίγμα μάρκετινγκ, 
ώστε να μεγιστοποιήσουν την αξία που τους 
προσφέρουν 

 κατανοούν τη συμπεριφορά των τουριστών στο 
ψηφιακό περιβάλλον, 

 αποκτήσουν ένα φάσμα των δεξιοτήτων που 
είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και την υλοποίηση (διαχείριση) των 
ηλεκτρονικών στρατηγικών μάρκετινγκ για 
τουριστικές επιχειρήσεις, 

 αυξήσουν/βελτιώσουν τις γνώσεις τους για τα 
ηλεκτρονικά και ψηφιακά μέσα και εργαλεία 
(social media, content management, mobile, 
κλπ) τα οποία είναι απαραίτητα για την 
ηλεκτρονική παρουσία των επιχειρήσεών τους, 

 ενημερωθούν σχετικά με τους τρόπους με τους 
οποίους κορυφαίοι διεθνείς τουριστικοί 
οργανισμοί και επιχειρήσεις σχεδιάζουν και 
υλοποιούν τη διαδικτυακή τους παρουσία. 

 κατανοούν τις ιδιαιτερότητες που 
χαρακτηρίζουν την παροχή τουριστικών 
υπηρεσιών 

 αντιλαμβάνονται πώς διαφοροποιείται το μίγμα 
μάρκετινγκ στις τουριστικές υπηρεσίες 

 αναγνωρίσουν την ανάγκη να «ενθουσιάζουν» 
τον πελάτη και όχι απλά να τον ικανοποιούν 

 βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το 
ρόλο των εργαζομένων και των διαδικασιών 
στην εξυπηρέτηση του πελάτη 

 κατανοούν τις διαστάσεις της ποιότητας που 
είναι κρίσιμες για τον πελάτη 

 αντιλαμβάνονται τον τρόπο δημιουργίας 
«πρόσθετης» αξίας για τον πελάτη και 
διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό μέσα 
από άριστη εξυπηρέτηση 
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Certificate in Tourism 
Management 

160 ώρες 
διδασκαλί
ας (500 
ώρες 
συνολικό
ς φόρτος) 

 

 Βασικές Αρχές 
Μάνατζμεντ 

 Διοικώντας τον 
Ανθρώπινο 
Παράγοντα 

 Επιχειρηματικά 
Σχέδια (Business 
Plan) στον κλάδο του 
Τουρισμού 

 Στρατηγικές 
Μικρομεσαίων 
Τουριστικών 
Επιχειρήσεων: Πώς 
να Δημιουργήσετε 
μια Ανταγωνιστική 
Επιχείρηση 

Μετά το πέρας του μαθήματος, οι συμμετέχοντες 
θα είναι σε θέση να: 

 αναλύσουν το εξωτερικό περιβάλλον της 
επιχείρησης και να εντοπίσουν ποιοί είναι 
εκείνοι οι πολιτικοί, κοινωνικοί-πολιτιστικοί, 
οικονομικοί και τεχνολογικοί παράγοντες την 
επηρεάζουν και με ποιό τρόπο. 

 αναλύσουν το εσωτερικό περιβάλλον της 
επιχείρησης και να εντοπίσουν ποιοί είναι οι 
πόροι και οι ικανότητες της επιχείρησης, ποια η 
κατάλληλη δομή της. 

 εντοπίσουν πως μια τουριστική επιχείρηση 
μπορεί να πετύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 διαμορφώσουν την κατάλληλη ανταγωνιστική 
στρατηγική και να είναι σε θέση να την 
υλοποιήσουν. 

 συντάσσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο 
(Business Plan) με έμφαση στον κλάδο του 
τουρισμού 

 αναζητούν, να συγκεντρώνουν και να 
επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικές με 
επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τουρισμό 

 σχεδιάζουν την παρουσία και την λειτουργία 
μιας τουριστικής επιχείρησης στο Διαδίκτυο 

 χρησιμοποιούν κάθε φορά τα κατάλληλα 
εργαλεία χρηματοοικονομικής αξιολόγησης μιας 
επένδυσης.  

 κατανοούν τον ρόλο του στρατηγικού 
προγραμματισμού και της διαδικασίας λήψης 
των αποφάσεων 

 κατανοούν τον ρόλο της οργανωσιακής 
κουλτούρας 

 Παρουσιάζουν την διαδικασία διαχείρισης των 
αλλαγών 

 εξετάσουν τις θεωρίες ηγεσίας και παρακίνησης 
και τον ρόλο τους στη διοίκηση των ομάδων 

 κατανοούν τον ρόλο του ελέγχου στην 
επίτευξη των στόχων της επιχείρησης και την 
εύρυθμη λειτουργία της 

 κατανοούν τις βασικές αρχές της παρακίνησης 
του ανθρώπινου δυναμικού, μπορούν 
εξετάσουν πρακτικά στον δικό τους εργασιακό 
χώρο ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την 
εργασιακή ικανοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού 

 να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα ενός 
συστήματος αξιολόγησης 

 γνωρίζουν πως χτίζονται οι αποτελεσματικές 
oμάδες 

 μπορούν να ενσωματώσουν τις βασικές αρχές 
επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων στο 
τρόπο διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού 
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Certificate in Tourism 
Finance & Accounting 

160 ώρες 
διδασκαλί
ας (500 
ώρες 
συνολικό
ς φόρτος) 

 

 Κοστολογικά 
Συστήματα & 
Διαχείριση Κόστους 
Επιχειρήσεων 
Φιλοξενίας 

 Προϋπολογισμοί και 
λήψη αποφάσεων 
επιχειρήσεων 
φιλοξενίας 

 Πώς Αξιολογούμε τη 
Χρηματοοικονομική 
Κατάσταση της 
Τουριστικής 
Επιχείρησης 

 Πώς Διαχειριζόμαστε 
τις 
Χρηματοοικονομικές 
Ανάγκες της 
Τουριστικής 
Επιχείρησης 

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες 
είναι: 
 ακριβής προσδιορισμός και ανάλυση του 
κόστους λειτουργίας μιας επιχείρησης 
φιλοξενίας 

 ανάπτυξη παραδοσιακών και σύγχρονων 
κοστολογικών συστημάτων για τον έλεγχο τους 
κόστους των επιχειρήσεων φιλοξενίας 

 παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
αναφορών (reportingsystem) ειδικά 
σχεδιασμένο για επιχειρήσεις παροχής 
φιλοξενίας 

 εργαλεία και τεχνικές για την λήψη αποφάσεων 
και την άσκηση της διοίκησης και του ελέγχου 

 τεχνικές ανάπτυξης προϋπολογισμών και 
ελέγχου της επίτευξης τους 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές 
θα μπορούν να αξιολογούν τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση, τις επιδόσεις και 
τις ταμιακές ροές επιχειρήσεων με βάση τις 
λογιστικές τους καταστάσεις, να εισηγούνται 
εναλλακτικές σειρές ενεργειών για διόρθωση 
λειτουργικών και χρηματοοικονομικών 
προβλημάτων, να κατανοούν το ρόλο του 
Χρηματοοικονομικού Διευθυντή και τις κύριες 
σχέσεις του με τους αντικειμενικούς σκοπούς 
μίας επιχείρησης, αξιολογούν επενδύσεις με 
διάφορες μεθόδους, αναλύουν τις κύριες πηγές 
ιδίων και ξένων κεφαλαίων και να υπολογίζουν 
το κόστος κεφαλαίου μίας επιχείρησης 
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Certificate in Travel 
Agent Management 

160 ώρες 
διδασκαλί
ας (500 
ώρες 
συνολικό
ς φόρτος) 

 

 Δεξιότητες 
Πωλήσεων των 
Ταξιδιωτικών 
Συμβούλων 

 Οργάνωση και 
Λειτουργία 
Σύγχρονων 
Τουριστικών 
Γραφείων 

 Προγραμματισμός και 
Οργάνωση Ταξιδιών 

 Διεθνές Σύστημα 
Κρατήσεων  
«RESERVATION & 
TICKETING»   

Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα 
είναι σε θέση: 
 Να αναγνωρίζουν τις υπηρεσίες που έχουν τη 
δυνατότητα να παράσχουν τα τουριστικά 
γραφεία. 

 Να ορίζουν τα είδη των τουριστικών γραφείων, 
καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

 Να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις ίδρυσης 
λειτουργίας τόσο των κλασσικών όσο και των 
διαδικτυακών τουριστικών γραφείων, σύμφωνα 
με  την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Να γνωρίζουν πως λαμβάνεται η απόφαση για 
το όνομα, το λογότυπο και τον διακριτικό τίτλο 
των κλασσικών και των διαδικτυακών 
τουριστικών γραφείων. 

 Να διακρίνουν ποιο είναι το κατάλληλο για το 
γραφείο τους σύστημα κρατήσεων (GDS) και 
το πακέτο μηχανοργάνωσης (software) για την 
κάλυψη των αναγκών του γραφείου τους. 

 Να οργανώνουν με επάρκεια ένα τουριστικό 
γραφείο εξερχομένου τουρισμού. 

 Να οργανώνουν με επάρκεια ένα τουριστικό 
γραφείο εισερχομένου τουρισμού. 

 Να εξελίσσουν το τουριστικό τους γραφείο σε 
διαδικτυακό και να το οργανώνουν με επάρκεια 
στο σύνολό του. 

 Να συνεργάζονται με επιτυχία με ξενοδοχεία, 
εστιατόρια, μέσα μεταφοράς και μετακίνησης 
ταξιδιωτών, αρχηγούς, ξεναγούς και άλλα 
τουριστικά γραφεία προς όφελος του 
τουριστικού γραφείου. 

 Να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες για 
μια άριστη επικοινωνία με τους πελάτες. 

 Να αναγνωρίζουν τον τύπο του πελάτη με τον 
οποίο συναλλάσσονται, ώστε να 
συμπεριφερθούν ανάλογα. 

 Να κατανοήσουν τις ανάγκες του πελάτη ώστε 
να έχουν την ικανότητα να του προσφέρουν τις 
κατάλληλες προτάσεις και να του δώσουν 
εναλλακτικές λύσεις, ώστε να βρει το ταξίδι 
που του ταιριάζει. 

 Να αντιμετωπίσουν τους ενδοιασμούς και τις 
αντιρρήσεις που μπορεί προβάλλει ο πελάτης. 

 Να γνωρίζουν και να παρουσιάζουν τα 
πλεονεκτήματα των προϊόντων του γραφείου 
με αποτέλεσμα την πραγματοποίηση της 
πώλησης. 

 Να γνωρίζουν πώς να διαχειρισθούν ένα 
δύσκολο πελάτη. 

 Να διαχειριστούν τους αστάθμητους 
παράγοντες που μπορεί να προκύψουν κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού ενός πελάτη. 

 Να αναγνωρίζουν την λειτουργία του δικτύου 
διανομής του τουριστικού προϊόντος και να 
κατανοούν το ρόλο και τη σχέση των 
εμπλεκομένων στο τουριστικό κύκλωμα: 
προμηθευτών, διοργανωτών, ταξιδιωτικών 
πρακτόρων, ταξιδιωτών. 

 Να προσδιορίζουν τους επιχειρηματικούς 
κινδύνους και να κατανοούν τη διακύμανση 
των επιχειρηματικών αυτών κινδύνων που 
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αναλαμβάνει ο tour operator ή ο ταξιδιωτικός 
πράκτορας ο οποίος αποφασίζει να διοργανώσει 
τουριστικά πακέτα. 

 Να γνωρίζουν τα βασικά στάδια δημιουργίας 
των ατομικών και των ομαδικών τουριστικών 
πακέτων. 

 Να σχεδιάζουν, να διοργανώνουν και να 
κοστολογούν κάθε είδος τουριστικού πακέτου, 
με κάθε είδος μεταφορικού μέσου. 

 Να γνωρίζουν και να επιλέγουν τον κατάλληλο 
τρόπο προβολής και προώθησης για το 
εκάστοτε τουριστικό πακέτο. 

 Να χειρίζονται το πρόγραμμα Reservation and 
Ticketing της Amadeus 
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Certificate in Tourism 
Business Operations 

160 ώρες 
διδασκαλί
ας (500 
ώρες 
συνολικό
ς φόρτος) 

 

 Rooms Division 
Management 

 Εισαγωγή στον 
Τουρισμό και στη 
Διοίκηση 
Ξενοδοχείων 

 Διοίκηση και 
Λειτουργία 
Επισιτιστικών 
Μονάδων 

 Πρόγραμμα 
Διαχείρισης 
Ξενοδοχείου OPERA 
PMS 

Στο τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι 
σε θέση: 
 Να αναγνωρίζουν όλο το φάσμα υπηρεσιών του 

Rooms Division. 
 Να διακρίνουν όλα τα είδη κρατήσεων 
δωματίων και τις ιδιαιτερότητές τους. 

 Να κατανοούν όλες τις λειτουργίες του 
τμήματος υποδοχής. 

 Να γνωρίζουν τον τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας του τμήματος Οροφοκομίας. 

 Να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες 
καταστάσεις που πολλές φορές προκύπτουν 
στα ξενοδοχεία καθώς και να αντιμετωπίζουν 
προβλήματα και παράπονα πελατών. 

 Να εξηγούν τις έννοιες του τουρισμού, της 
διοίκησης και της ποιότητας υπηρεσιών 

 Να περιγράφουν το τουριστικό κύκλωμα 
 Να διακρίνουν τους διάφορους 
κλάδους/κατηγορίες του κυκλώματος 

 Να περιγράφουν και σχεδιάζουν ένα υπόδειγμα 
οργάνωσης ξενοδοχείου 

 Να περιγράφουν και να αναλύουν τους 
τρόπους διοίκησης ενός ξενοδοχείου 

 Να περιγράφουν και να αναλύουν τις 
διαστάσεις της ηγεσίας και της διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων 

 Να αντιλαμβάνονται τις διαστάσεις της 
ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και τα 
συστήματα μέτρησης και εξασφάλισης της 

 Να σχεδιάζουν και να λειτουργούν μία 
επιτυχημένη επιχείρηση επισιτισμού 

 Να διοικούν και να ελέγχουν αποτελεσματικά 
μία επιχείρηση επισιτισμού 

 Να χειρίζονται το πρόγραμμα Διαχείρισης 
Ξενοδοχείου OPERA PMS 

 

Aesthetics 
Τουριστικής 
Επιχείρησης 

6 ώρες 
διδασκαλί
ας (20 
ώρες 
συνολικό
ς φόρτος) 

  

 Στόχοι του προσφερόμενου σεμιναρίου είναι 
παρέχει συμβουλές για τον σχεδιασμό του 
περιβάλλοντα χώρου των τουριστικών 
επιχειρήσεων ώστε να 
 Να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με γνώσεις 
από την διεθνή βιβλιογραφία για την αισθητική 
του περιβάλλοντα χώρου 

 Να περιγράψει αναλυτικά τα 5 βασικά βήματα 
για τον σωστό σχεδιασμό του περιβάλλοντος 
χώρου 

 Να κάνει μία εισαγωγή στο πρότυπο 
Servicescape της Bitner (1992) 

 Να παρουσιάσει τα στοιχεία του περιβάλλοντα 
χώρου (εξωτερικό περιβάλλον, γενικό 
εσωτερικό περιβάλλον, εσωτερική διαρρύθμιση, 
εσωτερική διακόσμηση και ανθρώπινος 
παράγοντας) 

 Να εξηγήσει την επιρροή του περιβάλλοντα 
χώρου στη ψυχολογία και στη συμπεριφορά 
των καταναλωτών και των εργαζομένων 
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GoogleAdWords για 
τουριστικές 
επιχειρήσεις 

6 ώρες 
διδασκαλί
ας (20 
ώρες 
συνολικό
ς φόρτος) 

  

 Αναλυτικά, με το πέρας του μαθήματος, οι 
σπουδαστές θα: 
 κατανοήσουν τις δυνατότητες και τον τρόπο 
λειτουργίας του Google AdWords 

 αποκτήσουν βασικές γνώσεις για το σχεδιασμό 
και τη διαχείριση ενός διαφημιστικού 
λογαριασμού στο Google AdWords 

 δημιουργήσουν μια καμπάνια για το δικό τους 
website ή για μια υπάρχουσα ή δυνητική 
τουριστική επιχείρηση της επιλογής τους

Social Media 
Μάρκετινγκ για 
Τουριστικές 
Επιχειρήσεις 

4 ώρες 
διδασκαλί
ας (14 
ώρες 
συνολικό
ς φόρτος)  

 Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες 
θα είναι σε θέση να: 
 καθορίζουν τις βασικές στρατηγικές για τα 

Social Media, αλλά και να τις συνδέσουν με τη 
γενικότερη στρατηγική ηλεκτρονικού 
marketing της επιχείρησης 

 βελτιστοποιήσουν την εταιρική τους παρουσία 
με τρόπους και τεχνικές αύξησης της εμπλοκής 
των χρηστών (Engagement) 

 σχεδιάζουν τακτικές και δράσεις στο Facebook 
και στο Twitter 

 ενημερωθούν για τα do’s and dont’s 
στρατηγικές για τα Social Media στον Τουρισμό 
μέσα από παραδείγματα πετυχημένων χρήσεων 
των κοινωνικών δικτύων από τουριστικές 
επιχειρήσεις 

 

ToTripAdvisor ως 
Εργαλείο Μάρκετινγκ 
για τις Ξενοδοχειακές 
Επιχειρήσεις 

4 ώρες 
διδασκαλί
ας (14 
ώρες 
συνολικό
ς φόρτος)  

 Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες 
θα είναι σε θέση να: 
 Κατανοούν την επίδραση του TripAdvisor στις 
αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών. 

 Αντιλαμβάνονται το πώς το TripAdvisor μπορεί 
να επηρεάσει την μακροπρόθεσμη κερδοφορία 
και την εταιρική φήμη τους. 

 Βελτιστοποιούν την εταιρική τους παρουσία 
στην μεγαλύτερη ιστοσελίδα αναζήτησης 
ταξιδιωτικών κριτικών. 

 Κατανοούν σε βάθος τα διάφορα εργαλεία 
μάρκετινγκ που τους παρέχει το TripAdvisor. 

 Αναγνωρίζουν με ποιόν τρόπο έχουν τη 
δυνατότητα να επηρεάζουν τις κριτικές των 
καταναλωτών προς όφελος τους. 

 

TravelBlogging: 
Δημιουργώντας 
Περιεχόμενο με Αξία 

4 ώρες 
διδασκαλί
ας (14 
ώρες 
συνολικό
ς φόρτος)  

 Μετά το πέρας του μαθήματος, οι μαθητές θα 
είναι σε θέση να: 
• Γνωρίζουν τα βασικά για το στήσιμο του δικού 
τους ιστολογίου, τον εφοδιασμό του με 
περιεχόμενο 
• Μπορούν να αξιοποιήσουν το περιεχόμενο αυτό 
και σε άλλα μέσα, αλλά και να το συνδέσουν με 
τη γενικότερη στρατηγική Online marketing της 
επιχείρησης 
• Αξιοποιήσουν τις γνώσεις ώστε να αποκομίσουν 
αναγνωρισιμότητα και οφέλη από την 
ενασχόληση αυτή 
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Δημιουργώντας ένα 
Ισχυρό Brand στο 
Χώρο του Τουρισμού 

6 ώρες 
διδασκαλί
ας (20 
ώρες 
συνολικό
ς φόρτος) 

 

 Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες 
θα είναι σε θέση να: 
 αντιλαμβάνονται την έννοια και τη σημασία του 

Brand, καθώς και τις βασικές διαστάσεις της 
επώνυμης πολιτικής (Branding) 

 κατανοούν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει 
μια ισχυρή μάρκα στην επιχείρηση αλλά και 
τους πελάτες της 

 επιλέγουν τα κατάλληλα στοιχεία για το Brand 
της επιχείρησής τους 

 αναπτύσσουν μία ισχυρή μάρκα στο χώρο του 
Τουρισμού που θα κερδίζει το μυαλό και την 
καρδιά των πελατών και θα διαφοροποιείται 
από το σύνολο 

 αναγνωρίζουν τα προαπαιτούμενα για τη 
διατήρηση και ενίσχυση στο χρόνο μιας 
δυνατής μάρκας 

 

Κοστολόγηση Μικρών 
και Μεσαίων 
Ξενοδοχειακών 
Μονάδων 

6 ώρες 
διδασκαλί
ας (20 
ώρες 
συνολικό
ς φόρτος) 

 

 Μέσω της επισκόπησης της διεθνούς 
βιβλιογραφίας το σεμινάριο αυτό εφοδιάζει τα 
στελέχη και τους ιδιοκτήτες των μικρομεσαίων 
ξενοδοχειακών μονάδων και των λοιπών 
καταλυμάτων με γνώσεις, δεξιότητες σχετικά με: 
 Τον προσδιορισμό και την ανάλυση του 
κόστους τους 

 Τον έλεγχο και τη μείωση του κόστους 
 Τον προσδιορισμό της αποδοτικότητας τους 
Ο κύκλος σεμιναρίων θα προσφέρει ακαδημαϊκή 
γνώση, συνδυασμένη με πρακτικά παραδείγματα 
κι εφαρμογές. 
 

Μεθοδολογία 
Ανάπτυξης 
Ολοκληρωμένου 
Κοστολογικού 
Συστήματος στα 
Ξενοδοχεία 

6 ώρες 
διδασκαλί
ας (20 
ώρες 
συνολικό
ς φόρτος) 

  

 Μέσω της επισκόπησης της διεθνούς 
βιβλιογραφίας το σεμινάριο αυτό εφοδιάζει τα 
στελέχη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τους 
επαγγελματίες τουρισμού και τους φοιτητές 
τουρισμού και επιχειρήσεων φιλοξενίας με 
γνώσεις, δεξιότητες σχετικά με: 
 Τον προσδιορισμό και την ανάλυση του 
κόστους τους 

 Τον έλεγχο και τη μείωση του κόστους 
 Τον προσδιορισμό της αποδοτικότητας τους 
ανά εκμετάλλευση και συνολικά 

Ο κύκλος σεμιναρίων θα προσφέρει ακαδημαϊκή 
γνώση, συνδυασμένη με πρακτικά παραδείγματα 
κι εφαρμογές. 
 

Οικονομική 
Αξιολόγηση 
Προτάσεων 
Συνεργασίας από 
Tour-Operators 

4 ώρες 
διδασκαλί
ας (14 
ώρες 
συνολικό
ς φόρτος)  

 Μέσω της επισκόπησης της διεθνούς 
βιβλιογραφίας το σεμινάριο αυτό βοηθάει τα 
στελέχη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και 
των καταλυμάτων: 
 Να διαχειρίζονται προτάσεις συνεργασίας από 
τουριστικούς πράκτορες 

 Να γνωρίζουν ποια θα είναι η επίπτωση στην 
κερδοφορία τους από τις προτάσεις 
συνεργασίας με Tour-οperators 

 Να γνωρίζουν ποια είναι η ελάχιστη τιμή 
αποδοχής μιας πρότασης συνεργασίας 

Ο κύκλος σεμιναρίων θα προσφέρει ακαδημαϊκή 
γνώση, συνδυασμένη με πρακτικά παραδείγματα 
κι εφαρμογές. 
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Οργανώνοντας ένα 
Επιτυχημένο 
Συνέδριο: 
Κατευθύνσεις και 
Πρακτικές 

6 ώρες 
διδασκαλί
ας (20 
ώρες 
συνολικό
ς φόρτος) 

  

 Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα 
είναι σε θέση: 
 Να κατανοήσουν τα ειδικά χαρακτηριστικά και 
τις διακρίσεις των συνεδρίων 

 Να γνωρίζουν την απαραίτητη για την 
ειδικότητα αυτή ορολογία 

 Να αναγνωρίζουν τη δομή της συνεδριακής 
αγοράς 

 Να γνωρίζουν πώς να αναπτύξουν μια σωστή 
συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους στην 
οργάνωση των συνεδρίων 

 Να διαχειρίζονται τις συνιστώσες μιας 
συνεδριακής εκδήλωσης 

 Να πραγματοποιούν βήμα προς βήμα όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες σε όλα τα στάδια 
διοργάνωσης ενός συνεδρίου (πριν, κατά και 
μετά την διεξαγωγή ενός συνεδρίου) 

 Να εκτιμούν τι πρέπει να κάνουν και τι πρέπει 
να αποφεύγουν 

 Να διαχειριστούν αστάθμητους παράγοντες που 
μπορεί να προκύψουν τόσο πριν, όσο και κατά 
την διεξαγωγή του συνεδρίου 

 

Προσωπική 
Επαγγελματική 
Εικόνα 
(PersonalBranding) 

6 ώρες 
διδασκαλί
ας (20 
ώρες 
συνολικό
ς φόρτος) 

 

 Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες 
θα είναι σε θέση να: 
 εκτιμήσουν το πλαίσιο εύρεσης εργασίας στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό 

 προσδιορίσουν τον επαγγελματικό τους στόχο 
 εκτιμήσουν τις δυνατότητές τους και τα τυπικά 
τους προσόντα 

 αναρωτηθούν για την έλλειψη ή βελτίωση 
επαγγελματικών δεξιοτήτων σχετικών με τον 
επαγγελματικό τους στόχο 

 μετρήσουν την αποτελεσματικότητα του 
τρόπου με τον οποίο έως σήμερα αναζητούσαν 
εργασία 

 διορθώσουν τις τακτικές αναζήτησης εργασίας 
και παρουσίασης του επαγγελματικού τους 
εαυτού 

 επιδείξουν και περιγράψουν τα δυνατά σημεία 
τους, τα σχετικά με τον επαγγελματικό τους 
στόχο 

 κατασκευάσουν το προφίλ τους στα κοινωνικά 
δίκτυα 

 συντάξουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
 εφαρμόσουν τεχνικές αναζήτησης εργασίας 
στην αγορά της Ελλάδας ή του εξωτερικού 

 υιοθετήσουν στρατηγική μάρκετινγκ για τη 
διαχείριση της επαγγελματικής τους εικόνας 

 αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης καριέρας 
 σχεδιάσουν τα βήματά τους για το 
επαγγελματικό τους μέλλον 
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Πώς Βρίσκουμε Νέες 
Αγορές; Πρακτικά 
Θέματα 
Δευτερογενούς 
Έρευνας Τουριστικής 
Αγοράς 

4 ώρες 
διδασκαλί
ας (14 
ώρες 
συνολικό
ς φόρτος)  

 Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες 
θα είναι σε θέση να: 
 κατανοούν τις βασικές έννοιες της 
δευτερογενούς έρευνας τουριστικής αγοράς 

 εντοπίζουν τις βασικές πηγές άντλησης 
τουριστικών πληροφοριών για τις αγορές που 
τους ενδιαφέρουν 

 ερευνούν στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά 
δίκτυα (Facebook, Twitter, Tripadvisor, κλπ) 

 αναζητούν και να βρίσκουν τα δημογραφικά/ 
ψυχογραφικά/ webographics στοιχεία που 
πρέπει να ερευνώνται για τις αγορές που τους 
ενδιαφέρουν 

 μετατρέπουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες 
που λαμβάνουν από την έρευνα σε γνώση και 
σε διοικητική απόφαση για την προσέγγιση της 
αγοράς που τους ενδιαφέρει 

 
Σύγχρονες Μέθοδοι 
και Εφαρμογές 
Ξενοδοχειακών 
Στρατηγικών 
Επιλογών – 
Αξιολόγηση και 
Έλεγχος 

6 ώρες 
διδασκαλί
ας (20 
ώρες 
συνολικό
ς φόρτος) 

  

 Στόχοι του προσφερόμενου σύντομου, αλλά 
παράλληλα πλήρους και ολοκληρωμένου ως προς 
το αντικείμενο, σεμιναρίου είναι η παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διοικητικά 
στελέχη και ιδιοκτήτες όλων των μεγεθών και 
κατηγοριών ξενοδοχειακών μονάδων καθώς και 
σε φοιτητές διοίκησης επιχειρήσεων, τουρισμού 
και φιλοξενίας. 

Σύγχρονες Μέθοδοι 
Σχεδιασμού 
Ανάπτυξης και 
Χρηματοδότησης 
Καινοτόμων 
Ξενοδοχειακών 
Προϊόντων και 
Υπηρεσιών 

6 ώρες 
διδασκαλί
ας (20 
ώρες 
συνολικό
ς φόρτος) 

  

 Στόχοι του προσφερόμενου σύντομου, αλλά 
παράλληλα πλήρους και ολοκληρωμένου ως προς 
το αντικείμενο, σεμιναρίου είναι η παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διοικητικά 
στελέχη και ιδιοκτήτες όλων των μεγεθών και 
κατηγοριών ξενοδοχειακών μονάδων καθώς και 
σε φοιτητές διοίκησης επιχειρήσεων, τουρισμού 
και φιλοξενίας. 

Στρατηγικές 
Μάρκετινγκ σε 
Περίοδο Κρίσης 

4 ώρες 
διδασκαλί
ας (14 
ώρες 
συνολικό
ς φόρτος)  

 Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες 
θα είναι σε θέση να: 
 κατανοούν τις επιπτώσεις της οικονομικής 
ύφεσης στην ψυχολογία των πελατών και την 
αγοραστική τους συμπεριφορά 

 αντιλαμβάνονται την κρίση όχι μόνο ως 
πρόβλημα αλλά και ως ευκαιρία 

 αναγνωρίσουν τα λάθη που συνήθως κάνουν 
τα στελέχη στην προσπάθειά τους να 
αντιμετωπίσουν τις αρνητικές συνέπειες της 
κρίσης 

 βελτιώσουν τον τρόπο που χειρίζονται την 
κρίση μέσα από το μάρκετινγκ 

 εκμεταλλευτούν τη δυσμενή οικονομική 
κατάσταση προς όφελος της επιχείρησής τους 
και να βγουν κερδισμένοι 
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Σύνθετα Τουριστικά 
Καταλύματα και 
Ξενοδοχεία 
Συνιδιοκτησίας 

4 ώρες 
διδασκαλί
ας (14 
ώρες 
συνολικό
ς φόρτος)  

 Μετά το πέρας του μαθήματος, οι συμμετέχοντες 
θα είναι σε θέση : 
 Να γνωρίζουν βασικές έννοιες της 
ξενοδοχειακής νομοθεσίας και γενικά της 
νομοθεσίας των τουριστικών εγκαταστάσεων, 
το περιεχόμενό τους και τις διαφοροποιήσεις 
μεταξύ των διαφόρων λειτουργικών μορφών 
τουριστικών καταλυμάτων. 

 Να ερευνήσουν και από τη νομική σκοπιά (και 
όχι μόνο ενδεχομένως από την 
οικονομοτεχνική) τη δυνατότητα και 
σκοπιμότητα υιοθέτησης μιας των εν λόγω 
μορφών σε νέα ή υφιστάμενη ξενοδοχειακή 
επένδυση και να συμβάλουν τεκμηριωμένα στη 
λήψη της σχετικής επενδυτικής απόφασης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε ενότητας (ή υπο-
ενότητας) και πριν την χορήγηση των 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων οι 
συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν 
ηλεκτρονικά τη φόρμα αξιολόγησης του 
μαθήματος. Η αξιολόγηση γίνεται επώνυμα, 
αλλά τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στον 
διδάσκοντα μόνον μετά τις εξετάσεις και την 
παράδοση της βαθμολογίας. Κατόπιν 
επεξεργασίας των αποτελεσμάτων εξάγονται 
δείκτες ικανοποίησης των αποφοίτων από το 
πρόγραμμα, καταγράφονται υποδείξεις/ 
προτάσεις βελτίωσης και τα συγκεντρωτικά 
στοιχεία προωθούνται στον διδάσκοντα και 
τον επιστημονικό υπεύθυνο. Τα 
αποτελέσματα έχουν ειδική βαρύτητα για την 
συνέχιση της συνεργασίας του προγράμματος 
με τους διδάσκοντες. 
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Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος διδακτικής ενότητας  
 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

Τρόπος 
Αξιολόγησης 

 

Μονάδες 
ECVET  

 

Από απόσταση (e-
learning) 

Certificate in Tourism 
Marketing 

160 ώρες 
διδασκαλίας (500 
ώρες συνολικός 
φόρτος) 

 

 Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 
για Τουριστικές 
Επιχειρήσεις 

 Τουριστικό Μάρκετινγκ 
 Ενθουσιάζοντας τον 
Πελάτη μέσα από Άριστη 
Εξυπηρέτηση 

 Τουριστική και 
Καταναλωτική 
Συμπεριφορά 

Υποβολή 
εργασιών 

20 

Οι σπουδαστές καλούνται να αξιολογήσουν 
την λειτουργία του Προγράμματος, το 
εκπαιδευτικό υλικό και τους εκπαιδευτές. 
Το Πρόγραμμα διεξάγει εσωτερικές 
επιθεωρήσεις ώστε να εντοπίζει τις αδυναμίες 
και τα σημεία που εμπλέκονται στο σύστημά 
του και επιδέχονται βελτίωση. Επίσης 
διενεργείται αξιολόγηση των διεργασιών του 
Προγράμματος και παράλληλα της ικανότητάς 
του να επιτυγχάνει τους προκαθορισμένους 
στόχους. Με τις παραπάνω διαδικασίες 
εσωτερικής αξιολόγησης το Πρόγραμμα 
διασφαλίζει την εφαρμογή ποιοτικών 
κριτηρίων σε όλες τις συνιστώσες της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή στις 
δομές, το διδακτικό υλικό, τους διδάσκοντες, 
στις διδακτικές μεθόδους και την εφαρμογή 
τους και στις γνώσεις που αποκτώνται στο 
τέλος της μαθησιακής διαδρομής, ώστε η δια 
βίου μάθηση να είναι αποτελεσματική και να 
σχετίζεται με τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας. 
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Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος διδακτικής ενότητας  
 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

Τρόπος 
Αξιολόγησης 

 

Μονάδες 
ECVET  

 

Από απόσταση (e-
learning) 

Certificate in Tourism 
Management 

160 ώρες 
διδασκαλίας (500 
ώρες συνολικός 
φόρτος) 

 

 Βασικές Αρχές Μάνατζμεντ 
 Διοικώντας τον Ανθρώπινο 
Παράγοντα 

 Επιχειρηματικά Σχέδια 
(Business Plan) στον 
κλάδο του Τουρισμού 

 Στρατηγικές Μικρομεσαίων 
Τουριστικών 
Επιχειρήσεων: Πώς να 
Δημιουργήσετε μια 
Ανταγωνιστική Επιχείρηση 

Υποβολή 
εργασιών 

20 

Certificate in Tourism 
Finance & Accounting 

160 ώρες 
διδασκαλίας (500 
ώρες συνολικός 
φόρτος) 

 

 Κοστολογικά Συστήματα & 
Διαχείριση Κόστους 
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 

 Προϋπολογισμοί και λήψη 
αποφάσεων επιχειρήσεων 
φιλοξενίας 

 Πώς Αξιολογούμε τη 
Χρηματοοικονομική 
Κατάσταση της 
Τουριστικής Επιχείρησης 

 Πώς Διαχειριζόμαστε τις 
Χρηματοοικονομικές 
Ανάγκες της Τουριστικής 
Επιχείρησης 

Υποβολή 
εργασιών 

20 

Certificate in Travel 
Agent Management 

160 ώρες 
διδασκαλίας (500 
ώρες συνολικός 
φόρτος) 

 

 Δεξιότητες Πωλήσεων των 
Ταξιδιωτικών Συμβούλων 

 Οργάνωση και Λειτουργία 
Σύγχρονων Τουριστικών 
Γραφείων 

 Προγραμματισμός και 
Οργάνωση Ταξιδιών 

 Διεθνές Σύστημα 
Κρατήσεων  
«RESERVATION & 
TICKETING»   

Υποβολή 
εργασιών 

20 

Certificate in Tourism 
Business Operations 

160 ώρες 
διδασκαλίας (500 
ώρες συνολικός 
φόρτος) 

 

 Rooms Division 
Management 

 Εισαγωγή στον Τουρισμό 
και στη Διοίκηση 
Ξενοδοχείων 

 Διοίκηση και Λειτουργία 
Επισιτιστικών Μονάδων 

 Πρόγραμμα Διαχείρισης 
Ξενοδοχείου OPERA PMS 

Υποβολή 
εργασιών 

20 
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Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος διδακτικής ενότητας  
 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

Τρόπος 
Αξιολόγησης 

 

Μονάδες 
ECVET  

 

Από απόσταση (e-
learning) 

Aesthetics Τουριστικής 
Επιχείρησης 

6 ώρες 
διδασκαλίας (20 
ώρες συνολικός 
φόρτος) 

  

 
Υποβολή 
εργασιών 

- 

GoogleAdWords για 
τουριστικές επιχειρήσεις 

6 ώρες 
διδασκαλίας (20 
ώρες συνολικός 
φόρτος) 

  

 
Υποβολή 
εργασιών 

- 

Social Media Μάρκετινγκ 
για Τουριστικές 
Επιχειρήσεις 

4 ώρες 
διδασκαλίας (14 
ώρες συνολικός 
φόρτος)  

 
Υποβολή 
εργασιών 

- 

ToTripAdvisor ως 
Εργαλείο Μάρκετινγκ για 
τις Ξενοδοχειακές 
Επιχειρήσεις 

4 ώρες 
διδασκαλίας (14 
ώρες συνολικός 
φόρτος)  

 
Υποβολή 
εργασιών 

- 

TravelBlogging: 
Δημιουργώντας 
Περιεχόμενο με Αξία 

4 ώρες 
διδασκαλίας (14 
ώρες συνολικός 
φόρτος)  

 
Υποβολή 
εργασιών 

- 

Δημιουργώντας ένα 
Ισχυρό Brand στο Χώρο 
του Τουρισμού 

6 ώρες 
διδασκαλίας (20 
ώρες συνολικός 
φόρτος) 

 

 
Υποβολή 
εργασιών 

- 

Κοστολόγηση Μικρών 
και Μεσαίων 
Ξενοδοχειακών 
Μονάδων 

6 ώρες 
διδασκαλίας (20 
ώρες συνολικός 
φόρτος) 

 

 
Υποβολή 
εργασιών 

- 

Μεθοδολογία Ανάπτυξης 
Ολοκληρωμένου 
Κοστολογικού 
Συστήματος στα 
Ξενοδοχεία 

6 ώρες 
διδασκαλίας (20 
ώρες συνολικός 
φόρτος) 

  

 
Υποβολή 
εργασιών 

- 

Οικονομική Αξιολόγηση 
Προτάσεων Συνεργασίας 
από Tour-Operators 

4 ώρες 
διδασκαλίας (14 
ώρες συνολικός 
φόρτος)  

 
Υποβολή 
εργασιών 

- 
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Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος διδακτικής ενότητας  
 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

Τρόπος 
Αξιολόγησης 

 

Μονάδες 
ECVET  

 

Από απόσταση (e-
learning) 

Οργανώνοντας ένα 
Επιτυχημένο Συνέδριο: 
Κατευθύνσεις και 
Πρακτικές 

6 ώρες 
διδασκαλίας (20 
ώρες συνολικός 
φόρτος) 

  

 
Υποβολή 
εργασιών 

- 

Προσωπική 
Επαγγελματική Εικόνα 
(PersonalBranding) 

6 ώρες 
διδασκαλίας (20 
ώρες συνολικός 
φόρτος) 

 

 
Υποβολή 
εργασιών 

- 

Πώς Βρίσκουμε Νέες 
Αγορές; Πρακτικά 
Θέματα Δευτερογενούς 
Έρευνας Τουριστικής 
Αγοράς 

4 ώρες 
διδασκαλίας (14 
ώρες συνολικός 
φόρτος)  

 
Υποβολή 
εργασιών 

- 

Σύγχρονες Μέθοδοι και 
Εφαρμογές 
Ξενοδοχειακών 
Στρατηγικών Επιλογών – 
Αξιολόγηση και Έλεγχος 

6 ώρες 
διδασκαλίας (20 
ώρες συνολικός 
φόρτος) 

  

 
Υποβολή 
εργασιών 

- 

Σύγχρονες Μέθοδοι 
Σχεδιασμού Ανάπτυξης 
και Χρηματοδότησης 
Καινοτόμων 
Ξενοδοχειακών 
Προϊόντων και 
Υπηρεσιών 

6 ώρες 
διδασκαλίας (20 
ώρες συνολικός 
φόρτος) 

  

 
Υποβολή 
εργασιών 

- 

Στρατηγικές Μάρκετινγκ 
σε Περίοδο Κρίσης 

4 ώρες 
διδασκαλίας (14 
ώρες συνολικός 
φόρτος)  

 
Υποβολή 
εργασιών 

- 

Σύνθετα Τουριστικά 
Καταλύματα και 
Ξενοδοχεία 
Συνιδιοκτησίας 

4 ώρες 
διδασκαλίας (14 
ώρες συνολικός 
φόρτος)  

 
Υποβολή 
εργασιών 

- 

                                   



21 
 

Εκπαιδευτές 
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών Αγαπητού Χ., Αρτίκης Π., Βακόλα Μ., 

Γεωργακέλλος Δ., Δημάκης Θ., Διδασκάλου 
Ε., Δρακόπουλος Ν., Ζούνη Γ., Καρλή Μ., 
Κυριάκου Μ., Λουκάς Χρ., Μαρινάκος Κ., 
Νταλιάνης Φ., Παπαγεωργίου Α., Παυλάτος 
Ο., Παφιώλη Μ., Πήχα Λ., Σεργόπουλος Κ., 
Σώρρος Ι., Τσόγκας Μ., Χατζηνικολάου Ε., 
Χατζοπούλου Ε., Χρονοπούλου Ε., Χυτήρη Α., 
Amadeus e-Learning. 

Ιδιότητες εκπαιδευτών Οι διδάσκοντες του Προγράμματος είναι μέλη 
ΔΕΠ, διδάκτορες και υποψήφιοι διδάκτορες 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, 
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς ή άλλων Τμημάτων / 
Ιδρυμάτων και καταξιωμένοι επιστήμονες και 
επαγγελματίες με πολύχρονη εμπειρία και 
εξειδίκευση στο αντικείμενο  
 

Προσόντα εκπαιδευτών 

Οι διδάσκοντες του προγράμματος στην 
πλειοψηφία τους είναι κάτοχοι διδακτορικών 
και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και 
διαθέτουν πολυετή εργασιακή εμπειρία στο 
αντικείμενο διδασκαλίας τους. 
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Χορήγηση Πιστοποιητικού 
Τύπος Πιστοποιητικού Στους σπουδαστές που ολοκληρώνουν με 

επιτυχία τις διδακτικές ενότητες Certificate in 
Tourism Marketing, Certificate in Tourism 
Management, Certificate in Tourism Finance 
& Accounting, Certificate in Travel Agent 
Management και Certificate in Tourism 
Business Operations, μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση των 4 μαθημάτων- υπο-
ενοτήτων χορηγείται το Πιστοποιητικό 
Επιμόρφωσης. 
 
Επιπλέον, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών 
του Προγράμματος σε περίπτωση που κάποιος 
σπουδαστής διαχρονικά ολοκληρώσει τρεις 
από τις ανωτέρω διδακτικές ενότητες 
χορηγείται – ως επιστέγασμα της 
επιτυχημένης προσπάθειας - Πιστοποιητικό 
Επιμόρφωσης διδακτικών/θεματικών 
ενοτήτων Diploma in Tourism, στο οποίο 
αναφέρεται η επιτυχής ολοκλήρωση των 3 
ενοτήτων. 
 
Τέλος στους σπουδαστές, οι οποίοι 
ολοκληρώνουν με επιτυχία κάποια από τις 
λοιπές διδακτικές ενότητες του προγράμματος 
(σεμινάρια 2 ή 3 εβδομάδων) χορηγείται 
Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης.  

Στην περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης 
της διδακτικής ενότητας, χορηγείται 
Βεβαίωση Παρακολούθησης.  
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Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

Με μονάδες ECVET πιστώνονται μόνο οι 
διδακτικές ενότητες Certificate in Tourism 
Marketing, Certificate in Tourism 
Management, Certificate in Tourism Finance 
& Accounting, Certificate in Travel Agent 
Management, Certificate in Tourism Business 
και Diploma in Tourism. Ειδικότερα, στις 
διδακτικές ενότητες Certificate in Tourism 
Marketing, Certificate in Tourism 
Management, Certificate in Tourism Finance 
& Accounting, Certificate in Travel Agent 
Management και Certificate in Tourism 
Business Operations,  
αντιστοιχούν 20 ECVET μονάδες (5 ECVET 
μονάδες/ υπο-ενότητα) και, κατά συνέπεια, η 
επιτυχής ολοκλήρωση τριών certificates, και 
άρα του Diploma in Tourism, πιστώνεται 60 
ECVET μονάδες. Στην περίπτωση που η 
παρακολούθηση δεν συνοδεύεται από την 
επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών 
αξιολόγησης, κάθε διδακτική ενότητα 
πιστώνεται με 10 ECVET.  

 
 
 
 



24 
 

Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
Κόστος συμμετοχής Το κόστος συμμετοχής για τις διδακτικές ενότητες 

Certificate in Tourism Marketing, Certificate in 
Tourism Management, Certificate in Tourism Finance 
& Accounting, Certificate in Travel Agent Management 
και Certificate in Tourism Business καθορίζεται στα 
900€, για τις διδακτικές ενότητες – σεμινάρια 2 
εβδομάδων (Aesthetics Τουριστικής Επιχείρησης, 
GoogleAdWords για τουριστικές επιχειρήσεις, 
Δημιουργώντας ένα Ισχυρό Brand στο Χώρο του 
Τουρισμού, Κοστολόγηση Μικρών και Μεσαίων 
Ξενοδοχειακών Μονάδων, Μεθοδολογία Ανάπτυξης 
Ολοκληρωμένου Κοστολογικού Συστήματος στα 
Ξενοδοχεία, Οργανώνοντας ένα Επιτυχημένο 
Συνέδριο: Κατευθύνσεις και Πρακτικές, Προσωπική 
Επαγγελματική Εικόνα (PersonalBranding), Σύγχρονες 
Μέθοδοι και Εφαρμογές Ξενοδοχειακών Στρατηγικών 
Επιλογών – Αξιολόγηση και Έλεγχος και Σύγχρονες 
Μέθοδοι Σχεδιασμού Ανάπτυξης και Χρηματοδότησης 
Καινοτόμων Ξενοδοχειακών Προϊόντων και 
Υπηρεσιών) στα 150€ και για τις διδακτικές ενότητες 
– σεμνάρια 3 εβδομάδων (SocialMedia Μάρκετινγκ για 
Τουριστικές Επιχειρήσεις, ToTripAdvisor ως Εργαλείο 
Μάρκετινγκ για τις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, 
TravelBlogging: Δημιουργώντας Περιεχόμενο με Αξία, 
Οικονομική Αξιολόγηση Προτάσεων Συνεργασίας από 
Tour-Operators, Πώς Βρίσκουμε Νέες Αγορές; 
Πρακτικά Θέματα Δευτερογενούς Έρευνας Τουριστικής 
Αγοράς, Στρατηγικές Μάρκετινγκ σε Περίοδο Κρίσης 
και 
Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα και Ξενοδοχεία 
Συνιδιοκτησίας) στα 120€.   
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Εκπτωτική πολιτική Το πρόγραμμα έχει θεσπίσει την καταβολή μειωμένων 
Το πρόγραμμα έχει θεσπίσει την καταβολή μειωμένων 
διδάκτρων για κάθε διδακτική ενότητα.  
Για τη χορήγηση της έκπτωσης απαιτείται η 
προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (κατά 
την εγγραφή του σπουδαστή στο πρόγραμμα κι όχι με 
την αίτηση). Ειδικότερα, 
 
1. το κόστος των ενοτήτων Certificate in Tourism 
Marketing, Certificate in Tourism Management, 
Certificate in Tourism Finance & Accounting, 
Certificate in Travel Agent Management και Certificate 
in Tourism Business ανέρχεται σε 750€ για τις κάτωθι 
κατηγορίες σπουδαστών: 
 
 άνεργοι: κάρτα ανεργίας με πρόσφατη ημερομηνία 
ανανέωσης ή βεβαίωση ΟΑΕΔ με το διάστημα 
ανεργίας 

 πολύτεκνοι – τρίτεκνοι: πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης 

 ΑμεΑ: βεβαίωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής 
 πτυχιούχοι – φοιτητές ΠαΠει: αντίγραφο πτυχίου ή 
βεβαίωση φοίτησης 

 σπουδαστές που έχουν ήδη παρακολουθήσει 
προηγουμένως άλλο μάθημα του προγράμματος: 
αντίγραφο πιστοποιητικού παρακολούθησης και 
απόδειξη εξόφλησης διδάκτρων (υπηρεσιακά από 
τη Διαχειρίστρια Έργου στο Κέντρο Ερευνών 
Πανεπιστημίου Πειραιώς) 

 σπουδαστές που φοιτούν ταυτόχρονα με συγγενή: 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 
* Ειδικά για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας 
Νέων τα δίδακτρα κάθε certificate ανέρχονται σε 
720€. 

 
 
2. το κόστος των διδακτικών ενοτήτων Aesthetics 
Τουριστικής Επιχείρησης, GoogleAdWords για 
τουριστικές επιχειρήσεις, Δημιουργώντας ένα Ισχυρό 
Brand στο Χώρο του Τουρισμού, Κοστολόγηση Μικρών 
και Μεσαίων Ξενοδοχειακών Μονάδων, Μεθοδολογία 
Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Κοστολογικού 
Συστήματος στα Ξενοδοχεία, Οργανώνοντας ένα 
Επιτυχημένο Συνέδριο: Κατευθύνσεις και Πρακτικές, 
Προσωπική Επαγγελματική Εικόνα 
(PersonalBranding), Σύγχρονες Μέθοδοι και 
Εφαρμογές Ξενοδοχειακών Στρατηγικών Επιλογών – 
Αξιολόγηση και Έλεγχος και Σύγχρονες Μέθοδοι 
Σχεδιασμού Ανάπτυξης και Χρηματοδότησης 
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Καινοτόμων Ξενοδοχειακών Προϊόντων και Υπηρεσιών 
ανέρχεται: 
 
 Α) για τις κάτωθι κατηγορίες σε 100€  
 

 άνεργοι: κάρτα ανεργίας με πρόσφατη 
ημερομηνία ανανέωσης ή βεβαίωση ΟΑΕΔ με το 
διάστημα ανεργίας 

 πολύτεκνοι – τρίτεκνοι: πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης 

 ΑμεΑ: βεβαίωση αρμόδιας υγειονομικής 
επιτροπής 

 πτυχιούχοι – φοιτητές ΠαΠει: αντίγραφο 
πτυχίου ή βεβαίωση φοίτησης 

 
 
β) για τις κάτωθι κατηγορίες σε 120€  

 
 

 σπουδαστές που έχουν ήδη παρακολουθήσει 
προηγουμένως άλλο μάθημα του 
προγράμματος: αντίγραφο πιστοποιητικού 
παρακολούθησης και απόδειξη εξόφλησης 
διδάκτρων (υπηρεσιακά από τη Διαχειρίστρια 
Έργου στο Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου 
Πειραιώς) 

 «Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων» 
 σπουδαστές που φοιτούν ταυτόχρονα με 

συγγενή: πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης 

 σπουδαστές που είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι – 
Λειτουργοί: βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας 

 σε Επιμελητήρια/ Οργανισμούς/ Συλλόγους/ 
Φορείς για τα μέλη τους 

 
 
3. το κόστος των διδακτικών ενοτήτων SocialMedia 
Μάρκετινγκ για Τουριστικές Επιχειρήσεις, 
ToTripAdvisor ως Εργαλείο Μάρκετινγκ για τις 
Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, TravelBlogging: 
Δημιουργώντας Περιεχόμενο με Αξία, Οικονομική 
Αξιολόγηση Προτάσεων Συνεργασίας από Tour-
Operators, Πώς Βρίσκουμε Νέες Αγορές; Πρακτικά 
Θέματα Δευτερογενούς Έρευνας Τουριστικής Αγοράς, 
Στρατηγικές Μάρκετινγκ σε Περίοδο Κρίσης και 
Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα και Ξενοδοχεία 
Συνιδιοκτησίας ανέρχεται: 
 
 
Το πρόγραμμα έχει θεσπίσει την καταβολή μειωμένων 
διδάκτρων σε κάθε σεμινάριο σε ειδικές κατηγορίες. 
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Για τη χορήγηση των εκπτώσεων απαιτείται η 
προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών (κατά την 
εγγραφή του σπουδαστή στο πρόγραμμα κι όχι με την 
αίτηση): 
 
Α) για τις κάτωθι κατηγορίες σε 80€  
 

 άνεργοι: κάρτα ανεργίας με πρόσφατη 
ημερομηνία ανανέωσης ή βεβαίωση ΟΑΕΔ με το 
διάστημα ανεργίας 

 πολύτεκνοι – τρίτεκνοι: πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης 

 ΑμεΑ: βεβαίωση αρμόδιας υγειονομικής 
επιτροπής 

 πτυχιούχοι – φοιτητές ΠαΠει: αντίγραφο 
πτυχίου ή βεβαίωση φοίτησης 

 
β) για τις κάτωθι κατηγορίες σε 100€  

 
 σπουδαστές που έχουν ήδη παρακολουθήσει 

προηγουμένως άλλο μάθημα του 
προγράμματος: αντίγραφο πιστοποιητικού 
παρακολούθησης και απόδειξη εξόφλησης 
διδάκτρων (υπηρεσιακά από τη Διαχειρίστρια 
Έργου στο Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου 
Πειραιώς) 

 «Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων» 
 σπουδαστές που φοιτούν ταυτόχρονα με 

συγγενή: πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης 

 σπουδαστές που είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι – 
Λειτουργοί: βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας 

 σε Επιμελητήρια/ Οργανισμούς/ Συλλόγους/ 
Φορείς για τα μέλη τους 
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Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ 
/Δόσεις) 

 
Για τις διδακτικές ενότητες Certificate in Tourism 
Marketing, Certificate in Tourism Management, 
Certificate in Tourism Finance & Accounting, 
Certificate in Travel Agent Management και Certificate 
in Tourism Business υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης 
των διδάκτρων σε δύο δόσεις, με πρώτη δόση 500€ 
και δεύτερη δόση 400€. Για την διδακτική ενότητα 
Diploma in Tourism τα δίδακτρα μπορούν να 
καταβληθούν είτε εφάπαξ με την έναρξη του 
Προγράμματος, είτε σε τρεις δόσεις .Για τις λοιπές 
διδακτικές ενότητες (σεμινάρια 2 και 3 εβδομάδων)  
τα δίδακτρα καταβάλλονται εφάπαξ.   
 

 

Συνεργασίες 
Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν*) 

Το πρόγραμμα συνεργάζεται με την Amadeus 
e-Learning, για την πραγματοποίηση της 
διδακτικής υπο-ενότητας Διεθνές Σύστημα 
Κρατήσεων  «RESERVATION & TICKETING».  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


